
 

 

  
लोकसभेत नवे आयकर ववधेयक मंजूर 

०१. कें द्र सरकारने काळ्या पशैांववरोधातील लढाई आणखी तीव्र केली आहे. कें द्र सरकारने नोटाबदंीच्या 

वनणणयानतंर करचुकवेविरी करणाऱयांना लिाम घालण्यासाठी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या आयकर 

ववधेयकाला लोकसभेत मंजुरी वमळाली आहे. 
 

०२. या नव्या ववधेयकातील तरतुदींनुसार, स्वतःहून बेवहशेबी मालमत्ता घोवित करणाऱयांना घोवित रकमेवर 

पन्नास टके्क कर आणण दडंासह त्या रकमेचा २५ टके्क भाि चार विाांसाठी सरकारकडे जमा करावा लािणार 

आहे. याचाच अर्ण ती रक्कम संबधंधत व्यक्तीला चार विे वापरता येणार नाही. तसेच मालमत्ता घोवित करण्यात 

कुचराई केल्यास रे्ट ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आणण दडंाची तरतूद आहे. 
 

 

 

कोलंवबयात ववमानाला अपघात 

०१. बोललववयाहून मेडेललन आंतरराष्ट्र ीय ववमानतळाकडे जाणाऱया ववमानाला अपघात झाला आहे. या चाटणर 

ववमानातून ब्राझीलमधील स्र्ावनक फुटबॉल संघ प्रवास करत होता. ७२ प्रवाशांना घेऊन प्रवास करत 

असलेले हे ववमान कोलंवबयात कोसळले आहे. 
 

०२. या ववमानाने बोललववयाहून उड्डाण केल्याची मावहती ववमानतळ व्यवस्र्ापनाने विटरवर वदली होती. या 

चाटणर ववमानातून चॅपकोयन्स हा ब्राझीलमधील स्र्ावनक फुटबॉल संघ प्रवास करत होता.  
 

०३. कोपा सुदावमरकेा स्पधेची अंधतम फेरी खेळण्यासाठी चॅपकोयन्सचा संघ मेडेललनला जात होता. बुधवारी 

होणाऱया अंधतम फेरीत चॅपकोयन्सची िाठ ऍटलेवटको नॅशनल संघाशी पडणार होती. 
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०४. शहराबाहेर असणाऱया पवणतीय भािात मध्यरात्रीच्या सुमारास हे ववमान कोसळल्याची मावहती समोर येते 

आहे. या अपघाताची मावहती वमळताच बचाव दल आणण रुग्णवावहका दघुणटनास्र्ळी दाखल झाल्या आहेत. या 

अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. 
 

 

 

पंकजला अडवाणीला कांस्यपदक  

०१. पंधरा ववश्वववजेतेपदे नावावर असलेल्या भारताच्या पंकज अडवाणीला दोहा येरे् सुरू असलेल्या 

आयबीएसएफ ववश्व स्नूकर अजजक्यपद स्पध्रेत कांस्यपदकावर समाधान मानावे लािले. 

 

०२. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात वेल्सच्या अँडूृ  पॅिेटने ७-२ अशा फरकाने ितववजेत्या पंकजचे आव्हान 

संपुष्ट्ात आणले.  
 

०३. या स्पधेनतंर अडवाणी त्वररत बिंळुरूला दाखल होणार असून ५ धडसेंबरपासून सुरू होणाऱया ववश्व 

वबललयर्डसण अजजक्यपद स्पधेच्या सरावाला लािणार आहे.  
 

०४. स्नूकर आणण वबललयर्डसण या दोन्ही ववश्व अजजक्यपद स्पध्रेत खेळणारा पंकज हा जिातील एकमेव खेळाडू 

आहे. 
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ववकास क ष्णनला सवोत्तम मुवष्ट्योद्धध्याचा पुरस्कार जाहीर 

०१. आणशयाई स्पधेतील माजी सुवणणपदक ववजेता ववकास क ष्णनला याविी त्याने केलेल्या सुरखे कामविरीमुळे 

आंतरराष्ट्र ीय बॉक्क्सि संघटनेतफे (एआयबीए) २० धडसेंबर रोजी ववश्व संघटनेच्या ७० व्या वधाणपन वदनावनवमत्त 

'सवोत्तम मुवष्ट्योद्धा' पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात येणार आहे.  

 

०२. भारतीय बॉक्क्सि इधतहासातील ही पवहली घटना ठरले. २०१० मध्ये आणशयाई स्पधेत सुवणण आणण 

२०१४ मध्ये कास्यपदक जजकणाऱया २४ विीय ववकासने याविी दोन एपीबी बाऊटमध्ये सहभाि नोंदवला. 
 

 

 

हाँिकाँि ओपन मध्ये पी.व्ही. जसधूला उपववजेतेपद 

०१. भारताच्या हाँिकािँ ओपन सुपर सीरीजमध्ये दोन ववजेतेपद जजकण्याच्या आशेला २७ नोव्हेंबर रोजी 

ऑललम्पपक रौप्यपदक ववजेती पी.व्ही. जसधू आणण राष्ट्र ीय ववजेता समीर वमाण यांच्या अंधतम फेरीतील 

पराभवामुळे तडा बसला. 

 

०२. जसधूला सलि दसुर ेमवहला एकेरीचे ववजेतेपद पटकावण्याची संधी होती. परतुं पराभवाने धतची ही संधी 

हुकली. जसधूला धचनी ताइपेच्या ताई जू ययि वहच्याकडून सरळ िेममध्ये पराभव पत्करावा लािला व 

उपववजेतेपदावर समाधान मानावे लािले. 
 

 

 

देशात सवण सेवा धडजजटल होणार 

०१. देशातील सवण सेवा भववष्यात धडजजटलाइज्ड केल्या जातील. नािररकांना वमळणा-या सेवा ह्या धडजजटल 

पद्धतीच्या असतील, असे कें द्रीय मावहती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवधणनजसि राठोड यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी 

इफ्फीच्या समारोपावेळी केलेल्या भािणावेळी सांवितले. 
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०२. सरकारने सुरू केलेले वफल्म फॅजसलीटेशन कायाणलय पहणजे जसने वनमाणत्यासंाठी एक लखडकी योजना 

आहे. 
 

०३. कें द्रीय मावहती व प्रसारण मंत्रलयाने आयोजजत केलेल्या स्वच्छ भारत धचत्रपट महोत्सवासाठी आलेल्या 

ववक्रमी प्रधतवक्रया याचेच द्योतक आहे. 
 

 

 

हाजी अली दग्याणत मवहलांना प्रवेश मंजूर 

०१. 'भारतीय मुस्लीम मवहला आंदोलन'च्या ८० मवहलांनी चार विाांनतंर २९ नोव्हेंबर रोजी प्रर्मच 

मजारपयांत प्रवेश केला.  
 

०२. हाजी अली टरस्टने २०१२ मध्ये मवहलांना मजारपयांत जाण्यावर प्रधतबंध घातला होता. टरस्टच्या 

प्रधतबधंाववरोधात मवहला संघटनांनी आवाज उठवला होता.  

 

०३. ‘हाजी अली सबके ललए’ या फोरमने टरस्टच्या वनणणयाववरोधात वनदशणने केली होती. शेवटी हे प्रकरण 

न्यायालयात पोहोचले होते. 
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